


Landsledende på inkluderende og bynært friluftsliv

• Friluftslivet i Drammen bidrar til svært mye 
fysisk aktivitet – i alle grupper av 
befolkningen

• Arrangementer
• Skilting, tur-O-poster og annen tilrettelegging
• Arenaer (hytter, gapahuker osv)
• Fellesturer
• Aktiviteter
• Medlemstall

• Friluftsliv = folkehelse og 
inkludering





• Nærfriluftsliv
• Bynære hytter og andre nærarenaer
• Et tusentalls små og store 

utendørsaktiviteter pr. år
• Sterk speiderbevegelse
• Tur-orientering

• Inkludering 
• Seniorer
• Utviklingshemmede
• Funksjonshemmede
• Flerkulturelle
• Fattigdom
• Barn og ungdom
• Åpne, gratis aktiviteter

• Inkluderingssamarbeid med 
kommunen

• Metodikk
• Ressursbasert tilnærming

• Rekruttere dugnadere fremfor deltagere

Drammens unike friluftsliv: kort historikk



Enda flere ut i naturen

• Drammen Friluftsforum
• Nystartet sammenslutning
• 27 medlemsforeninger
• 10-12000 medlemmer
• 80.000-90.000 brukere av 

friluftsinfrastrukturen

• Hovedmålsetning: Få enda flere 
drammensere i aktivitet i 
naturen

• Storsatsing på folkehelse og på 
tilrettelegging for alle

• Det inkluderende friluftslivet



   

1. Drammen speidergruppe  Bragernes - Øren Ragnhild Sandvold 

1. Skoger speidergruppe Konnerud - Skoger Vest Audun Frøysland 

3. Drammen Danvik, Austad og Fjell Håkon H. Solberg, Bjørn Melbye 

5. Drammen Sjø Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen Grith Overgaard Fosnæs  

6. Drammen MS speidergruppe Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Berit Roll Elgsaas 

Berger og Svelvik Orienteringslag Svelvik  Håvard W. Pe ersen 

BOK  Trond Cato Mar nsen 

DNTD ALLE KOMMUNEDELER Simon Torgersen 

Drammen Klatreklubb Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen Per Ødegård 

Drammens Sportsfiskere  Gulskogen - Rødskog Rolf Nyborg 

Drammensmarkas Venner  
Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden; 
Bragernes - Øren Tom Helgesen 

Eiker O-lag Krokstadelva, Stenseth Knut Tore Maudal 

Hellas orientering  Danvik, Austad og Fjell Rolf Justad 

KFUK KFUM Speidergruppe Åssiden  Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Ingunn Sevlejordet 

Konnerud orientering  Konnerud, Skoger vest Morten Vogt 

Konnerud speidergruppe Konnerud, Skoger vest Jonas Myhren 

Krokstadelva jeger- og fiskeforening Krokstadelva, Stenseth Jørn Thomas Berg 

Mjøndalen KFUK-KFUM speidere Mjøndalen, Åsen, Steinberg, Y erkollen Hilde D. Nordlid 

Mjøndalen MSK speidergruppe Mjøndalen, Åsen, Steinberg, Y erkollen Runi Steen 

Mjøndalens jeger- og fiskeforening Mjøndalen, Åsen, Steinberg, Y erkollen Espen Hansen 

NOTS  Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Simen Filseth 

Røysjømarkas venner  Nesbygda, Skoger, Åskollen Terje W. Pe ersen 

Solberg speidergruppe Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Ole-Bjørn Haugåsen 

Solbergelvens jeger- og fiskeforening Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Pål Kris an Andersen 

Sturla orientering Bragernes - Øren;  
Nils Inge Brurberg; Aud Ellen Brevik; 
Merete Undeland 



Hvorfor friluftsliv i kommunedelen - fra et 
samfunnsøkonomisk ståsted?

• Deltagelse og varig fysisk aktivitet for barn -
samfunnsøkonomisk bærekraftig

• Introduksjon til livsstil som gir fysisk aktivitet og 
trivsel livet ut 

• Egenorganisert: Gratis eller svært rimelig, åpent hele 
døgnet

• Involverer familien
• Organisert = videre og romsligere rammer enn andre 

tilbud







• Hele 22 studier har påvist at det å oppholde seg i grønne omgivelser gir et redusert 
stressnivå, sammenlignet med å oppholde seg innendørs eller i urbane områder
– rapporten «Viden om friluftslivs effekter på sundhed»

• Siri Næss and Thomas Hansen (2012) har analysert to store nasjonale datasett og undersøkt i kva grad tilknyting til og 
bruk av natur faktisk gjev eit lykkelegare liv. Dei påviser at aktive brukarar og «elskarar» av natur 
ofte er meir nøgde med livet og har meir positive og færre negative kjensler. 

• fann dei at blant dei som hadde blitt meir glad i naturen løpet av denne tida, også har blitt meir nøgde med eige liv 
og fått fleire positive kjensler. For dei som har byrja bruke naturen meir, så gjev det berre utslag i form av at dei har 
fått færre negative kjensler



Barn, skole og natur

• I “fattige”, enkle miljøer uten grøntarealer, trær og busker, er barnas muligheter begrensede. De tilbringer mye tid på å 
vente på lekeapparater og det oppstår ofte konflikter. Det er vanskelig for barna å trekke seg unna, gå for seg selv og 
finne gjemmesteder. 

• I førskolemiljøer der gården likner mer på et naturlig landskap med mye variasjon og innslag av grønt, blir barna mer 
avslappet. Det blir mindre konflikter. Barna kan avse mer tid til opplevelser, som å grave dypere og dypere i sandkassen. 
De får også mye mer allsidig motorisk trening. 

• Sammenlikning viser at barn med tilgang til mangfoldige førskolearealer med mange muligheter til aktivitet, har bedre 
konsentrasjonsevne enn barn på førskoler uten slike lekemuligheter utendørs. Deres motoriske utvikling er også bedre. 
Urovekkende nok øker forskjellene med alderen. 



Et spesielt sterkt og rikt 
friluftsliv i Nye Drammen



Naturgitte fortrinn



Jeger og fisk



Turorientering

• Tur-O
• Stolpejakt
• Over hele Nye Drammen

– Hellas
– Sturla
– Eiker O
– Konnerud O
– BOS O

• Kneskjelven – mange hundre påmeldte



Speider’n

• Stor sml folketall
• 12 grupper
• 2 forbund
• Svært høy 

aktivitet



• Synlig organisasjon i vekst. 
Ca. 12.000 medlemmer i Drammen. 

• Ledet av et styre og administrasjon

• Dugnadsbasert med ca 30.000 
dugnadstimer i 2018

• Ca 1200 aktiviteter pr år

DNT Drammen og Omegn



Ut på tur Lier, Drammen, Eiker, Modum, 
Røyken & Hurum, Sande.



DNT Aktiv (høy intensitet)



DNT ung 13- 30 år



Barnas Turlag



Barne- og ungdomssatsing
• Camp Killingen

– Feriekoloni
– Eies av Drammen 

kommune
– Drives i samarbeidsprosjekt 

mellom DNTD og Kirkens 
Bymisjon Drammen

– Tilrettelagt for 
funksjonshemmede

– Gratis plasser for 
vanskeligstilte

• Skattkammeret





Inkludering



DNT Tilrettelagt
Klart det går



Friluftsliv for utviklingshemmede



Pensjonistklatring mandager  og torsdager kl 10.00-12.00 på Klatreverket i Drammen



60 +               Nærturer   dagtid



Friluftstrimmen
Dagtid torsdager 11.00 


